
41
Llengua Nacional - núm. 38 - primavera del 2002 41

bib l iog raf ia

Antoni Llull Martí (Manacor,
1935) és un dels estudiosos mallor-
quins més feiners de l’obra de Mn.
Antoni M. Alcover (1862-1932). Va
publicar el llibre El lèxic de Mn.
Alcover (1987) i diverses narracions
de caire rondallístic, com Mestre
Nadal a la ciutat d’Adagiona (1998)
i el Viatge d’en Guelet Llonzí al
món de les rondaies (2000). Ha tre-
ballat intensament l’aspecte lúdic
de la llengua catalana i, en aquesta
faceta, ha publicat prop de dues
dotzenes de Quaderns de Nadal
(1979-2001), dels quals és autor,
dissenyador, enquadernador i dis-
tribuïdor. Contenen endevinalles,
palíndroms, frases insòlites, noms
de sants en glosa, noms de bateig
multilingües, proverbis, topònims...
Són una vertadera llepolia per a
joves d’edat i d’esperit.

En el mes de desembre de
2001, amb motiu del Congrés In -
ternacional Mn. Alcover, organit-
zat per la Universitat de les Illes
Balears, hagut a la ciutat de Ma -
llorca, Antoni Llull presentà la seva
obra Bruixat per la llengua, en què,
per mitjà de textos seleccionats i
comentats personalment, fa palesa
la immensitat del treball realitzat
per l’il·lustre filòleg i on es pot res-
seguir el descabdellament i vicissi-
tuds pels quals hagué de passar la
ingent obra del Diccionari de la
llengua catalana –ara més conegut
per l’Alcover-Moll– des que fou
concebuda com a projecte fins a
l’inici de la publicació dels primers
toms en què esdevingué la mort
d’Alcover, el gener de 1932. L’obra

fou continuada pel seu deixeble,
un altre homenot, també encantat
per la llengua, Francesc de B. Moll.

Els textos seleccionats amb
molta cura per A. Llull tenen una
il·lació que permet de resseguir la
història de l’enamorament de la
llengua catalana que experimentà
Mn. Alcover i de com s’hi lliurà
amb cos i ànima per protegir-la,
guarir-la i dignificar-la. El seu enci-
sament i fidelitat durà tota la vida
i s’incrementà encara més i millor
des que s’hi donà. Aquest encan-
teri produí grans fruits i engrescà
molta de gent a compartir la brui-
xeria.

L’antologia recull fragments
que permeten de seguir l’evolució
d’aquest estrany matrimoni al llarg
de més de trenta anys, és ple
d’anècdotes graciosíssimes i, de
vegades, no hi manquen les fueta-
des terribles per als enemics de la
seva estimada. Tot plegat fa que la
lectura del llibre et deixi enganxat i
embruixat. El professor Pere Rosse-
lló Bover, en la presentació que en
féu durant el Congrés Internacio-
nal, ja remarcà que aquest llibre
esdevé un retrat psicològic del lin-
güista mallorquí.

L’autor, com ja ens adverteix en
la introducció, per evitar confusió i
malentesos als estudiants dels pri-
mers graus de català o per a les
persones que no en tenen un
coneixement prou sòlid –destinata-
ris principals del llibre– ha transcrit
els textos seleccionats amb l’orto-
grafia actual, salvades algunes par-
ticularitats que justifica oportuna-
ment i que no fan desmerèixer
gens el conjunt de l’obra.

El llibre té la frescor de la llen-
gua parlada a finals del segle XIX i
primer terç del XX i s’hi nota l’es-
pontaneïtat a què ens té acostu-
mats el Vicari General de Mallorca,
filòleg català universal. Per això,
adesiara, s’hi troben expressions
que avui resulten en procés de fos-
silització en alguns indrets de la
nostra geografia lingüística i que el
seu ressorgiment pot comportar un
noble enriquiment per a la llengua
literària comuna, que tanmateix no
acaba d’estar consolidada.

Recomanam el llibre a totes
aquelles persones que desitgin
conèixer un Mn. Alcover valent,
agosarat, emprenedor, travessadís,
terrible, i alhora tendre, generós,
condescendent, somiador, enamo-
rat, amic, en definitiva, de la seva
gran Amada.u

Gabriel Barceló i Bover

Un llibre d’a-
mic e amada

Antoni Llull Martí
Bruixat per la llengua
(Mn. Antoni M. Alcover)
Sa nostra, Caixa de Balears,
Mallorca 2001

Aquest és el primer nú -
mero de la col·lecció
«Dissi dències» que l’Edi-
torial Angle treu al mer-
cat sota la direcció d’A-
gustí Colomines, pro  fessor
d’Història Contemporània
a la Universitat de Bar   -
celona. És un llibre dels
anomenats «corals», és a
dir, amb articles escrits
per diverses persones al
voltant d’un ma teix tema,
en aquest cas la possibili-
tat de viure en català a
casa nostra. La seva pre-
sentació és for    ça original,
fu  n      ciona molt bé vi -
sualment, amb remar-
ques de les frases que es
consideren més impor-
tants de cada article.

El llibre s’obre amb
una introducció del ma -
teix Colomines, on refle-
xiona al voltant dels con-
ceptes d’identitat na ci   onal
i catalanisme i del paper
del català com a eina
d’integració dels nouvin-
guts. Tot seguit podem
llegir les opinions de ca -
torze personatges ca ta lans
de procedència professio-
nal diversa: pro      fes  sors de
secundària i d’universitat,
periodistes, cantants, un
bisbe, dos economistes,
un magistrat, dos sindica-
listes, un escriptor i un
editor. Tots ells expressen

les seves impressions sobre
l’ús social de la llengua en
l’exercici de la seva profes-
sió però també en la seva
quotidianitat.

En tractar-se d’opi-
nions personals, hi ha
moments en què s’hi pot
estar en major o menor
acord, com, per exemple,
quan algú planteja el
bilingüisme com a gran
objectiu polític, però to -
tes són expressades per
persones que compartei-
xen el desig de viure en
català i tenen la capacitat
d’analitzar de manera crí-
tica les insuficiències ac -
tuals. D’aquesta ma nera,
hi ha qui critica el fluix
paper de la universitat
respecte a la llengua; qui
advoca per recuperar la
memòria i rellegir i divul-
gar (redescobrir, per què
no?) els nostres clàssics;
qui critica la manipulació
política de la llengua cata-
lana que la fa aparèixer
com a llengua del poder,
allunyada de les classes
treballadores; qui critica la
utilització de la llengua
catalana des d’uns parà-
metres espa nyols; i també,
en algun mo ment, sorgeix
l’eterna qües tió que el
major coneixement que
es té actualment de la
llengua catalana no ha
comportat un ús social
més elevat.

En resum, cadascun
dels articulistes acaba
reconeixent que no és
possible de viure en ca -
talà en el seu àmbit pro-
fessional ni en la seva
vida quotidiana, i tots ple-
gats ens proporcionen
material per a la reflexió
sobre una qüestió que
pels diversos motius que
uns i altres apunten, a
aquestes alçades, més de
vint-i-cinc anys després
de la mort del dictador i
genocida de la nostra
llengua, encara no tenim
resolta.u

Anna Porquet i Botey

És possible
viure en
català?

Diversos autors
És possible viure en català?
Angle Editorial, Col·lecció
Dissidències
Barcelona 2001


